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INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

  Do wieczności odeszli: +Danuta Kajda, 
+Beata Grabowska, +Arkadiusz Szylar   

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

LITANIA LORETAŃ-
SKA – Iwona Józefiak 
OCV 
Historia jednej z najstar-
szych modlitw maryj-
nych z XIII wieku oraz 
słynnego domku Matki 
Bożej i sanktuarium w 
Loretto. Kim były słynne 
„anioły” które przeniosły 
domek Świętej Rodziny 
do Włoch? jak powstały 
wezwania litanii oraz co 

one oznaczają? Na te i inne pytania podparte 
najnowszymi badaniami archeologicznymi i 
biblijnymi odpowiada autorka książki. Teksty 
opatrzono bogatą szatą graficzną. 
PEŁNA ŁASKI. 
KSIĄDZ DOLINDO O 
MATCE BOŻEJ. 
„Ona stoi zawsze po na-
szej stronie. Widzi brak 
wina, brak radości w 
naszym życiu. A Jezus 
miłosiernie robi wszystko 
za nas: wypełnia Stare 
Prawo aż po brzegi i 
przynosi nam nadzieję, 
miłość i chwa-
łę zbawienia! Od teraz już nie musimy pić kiep-
skiego wina tego świata, bo u Boga jeste-
śmy prawdziwymi „gwiazdami wieczoru”, oto-
czeni chwałą nieporównywalną z żadną inną, w 
Chrystusie”. Najpiękniejsze z rozważań księ-
dza Dolindo o Matce Boga. 

BÓG OJCIEC MÓWI 
DO CIEBIE – S. Bożena 
Maria Hanusiak 
Jego słowa uzdrawiają, 
podnoszą na duchu, dają 

radość, budzą nadzieję i 
umacniają. Kto otwiera na 

nie swoje serce, doznaje 
prawdziwej przemiany i 
odkrywa, kim jest dla 

Boga. 
Codzienne rozważania 

przygotowane przez polską pustelnicę przypo-
minają, że Bóg zawsze jest blisko każdego z 

nas, we wszystkich doświadczeniach naszego 
życia. Wsłuchuj się w słowa Ojca i otwórz ser-
ce na prawdziwe spotkanie z Bogiem! 



Kim jest Duch Święty? 
Przyzywamy Go, wołamy „Przyjdź, Du-
chu Święty”, „Stworzycielu Duchu, 
przyjdź”, „Przybądź, Duchu Święty, 
spuść z niebiosów wzięty światła Twego 
strumień”, „Ojcze ubogich”, itd. … Ale 
gdyby ktoś nas zapytał: „Kim jest Duch 
Święty?” być może mielibyśmy wątpli-
wości, w jaki sposób mówić o tej Tajem-
nicy. W Bogu Duch Święty jest więzią 
miłości Ojca i Syna, pieczęcią Ich jedno-
ści, ale tak na zewnątrz jest zasadą jed-
ności świata. Duch jest wszędzie obec-
ny, jako transcendentna dusza na dwóch 
płaszczyznach. Zatem patrzymy na tę 
tajemnicę, która spełnia się w miłości, w 
posiadaniu siebie nawzajem, w obdaro-
wywaniu się, które jest zasadniczą dyna-
miką Trójcy. Oczekujemy na Zesłanie 
Ducha Świętego, czyli na ten moment, w 
którym Ojciec pośle swoją Obietnicę – 
Ducha Świętego, abyśmy również my 
mieli szczególny udział w Ich Boskim 
życiu. 
Przez tajemnicę Chrztu Świętego zostali-
śmy włączeni w tę wspólnotę, która two-
rzy się pomiędzy Ojcem, Synem a Du-
chem Świętym i mamy mieć udział w 
Boskiej naturze właśnie przez to, że sta-
niemy się dziećmi Bożymi przez przy-
branie nas za synów i córki. 

Bar Lawenda – 3 – GO Maja 12 
 

oferta od poniedziałku do niedzieli, w tygodniu od 
8.00 do 20.00, w niedziele od 8.00 do 17.00, 

Ogródek zaprasza codziennie 
 

danie dnia – 15 zł według menu ze stro-
ny krolowajaroslaw.pl/kawiarenka-bar-

lawenda/ lub fb.com/lawendacaffe 
Dowóz na terenie Jarosławia gratis.  

Tel. 665 436 256 lub 514 208 525 lub  
797 919 614. 

Pizza  30 - 45 cm SAŁATKI ZAPIEKANKI                                                                   
CATERING   

Zamawiając u nas wspierasz 
jadłodajnię dla ubogich 


